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REDUÇÃO DO GAMETÓFITO NAS PLANTAS 
 

Doutoranda MS Cláudia Inês da Silva 
 

Nos vegetais ocorrem duas formas básicas de reprodução:  

1º. reprodução assexuada, onde unidades reprodutivas, provenientes de partes do 

organismo, como, por exemplo, estolhos, brotamentos em caules e folhas, raízes gemíferas 

etc., originam diretamente um outro indivíduo,  

2º. reprodução sexuada ocorre através da união de duas unidades reprodutivas 

unicelulares, os gametas (singamia).  

Em todas as plantas terrestres, além de muitas algas e fungos, ocorre um ciclo vital 

com alternância de gerações: uma haplóide e outra diplóide (ciclo haplodiplôntico - Fig.1):  

 
    Figura 1 - Ciclo de Vida Haplodiplobiôntico 

 

As algas verdes das ordens Coleochaetales e Charales 

são as algas que mais se assemelham às plantas terrestres. 

Em Charales ocorre à presença de um talo parental, com a 

produção de oogônio e anterídeos, que formam 

respectivamente oosferas e anterozóides (Fig. 2). 

Nas plantas terrestres avasculares (hepáticas antóceros 

e musgos), a geração duradoura no ciclo vida é a 

gametofítica, que apresenta vida livre. O gametófito pode 

ser taloso ou folhoso e o esporófito é epifítico e efêmero. 

No gametófito se forma os anterídeos, onde são produzidos 

os anterozóides (gametas masculinos) que são biflagelados  

Figura 2 - Chara sp (membrers.lycos.nl/ahosperrs/chara/charslwe.html) 
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e nadam em meio líquido para atingir as oosferas que nunca deixam os arquegônios, onde 

são produzidos. Tanto os arquegônios quanto os anterídios apresentam camadas protetoras 

envolvendo as células reprodutivas. 

 Nas plantas terrestres avasculares, como as briófitas, por exemplo, representado na 

Figura 3, a fase gametofítica é a duradoura. O esporófito germina a partir do zigoto, que 

nunca deixa o arquegônio (onde ocorreu a fecundação), assim essa geração é dependente 

da gametofítica.  

 

Figura 3 - Ciclo de Vida de uma Bryophyta - www.ustboniface.mb.ca/.../Plantes/Bryoph. 

 

Nas plantas vasculares sem sementes (Psilotophyta, Lycophyta, Sphenophyta e 

Pteridophyta), ocorre uma inversão no ciclo de vida, e a geração esporofítica passa a ser a 

fase duradoura e o gametófito é muito reduzido na maioria das espécies.  

Nas Lycophyta e Sphenophyta os esporângios encontram-se agrupados em 

estruturas denominadas de estróbilos.  

Nas samambaias, a germinação dos esporos leva a formação de um gametófito de 

vida livre, o protalo, que produz arquegônios e anterídios e os esporângios agrupam-se em 

soros.  

 

 

 

 

 

 

 

Lycophyta. Estróbilos de Lycopodium sp. Sphenophyta.  Estróbilos de Equisetum sp. 
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A partir das gimnospermas os gametófitos não chegam a formar indivíduos 

dependentes, como nos grupos anteriores, e são totalmente dependentes do esporófito para 

o seu desenvolvimento. Nessas plantas são formados microstróbilos, que prendem os 

microsporófilos, folhas modificadas que sustentam e protegem os microsporângios. Os 

micrósporos desenvolvem-se em grãos de pólen (microgametófitos) alados, o que 

favorece sua dispersão anemófila.  

Com exceção das Cyca e Gyngko, os gametas masculinos (anterozóides) das 

gimnospermas não dependem mais da água para chegar até a oosfera. Os grãos de pólen 

apresentam, a partir desse grupo, o desenvolvimento de um tubo polínico. Embora o tubo 

polínico não tenha sido originalmente um transportador de gametas masculinos, acabou se 

convertendo num transportador de gametas imóveis, até a oosfera do gametófito feminino, 

que permanece dentro do óvulo.. Esse processo é chamado sifonogamia, onde o embrião 

das gimnospermas se desenvolve as custa do tecido do macrófito circundante. 

Uma outra inovação que aparece nesse grupo, está relacionada com a evolução do 

óvulo que dará origem à semente, que contém um envoltório um embrião e alimento 

armazenado. Todo esse aparato substituiu o esporo como uma unidade de dispersão e 

conferiu às plantas com sementes uma vantagem enorme sobre as plantas vasculares sem 

sementes.  

 

Figura 6 - Ciclo reprodutivo de Pterophyta - www.phoenix.org.br/Phoenix45_Se02.html 
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Figura 7 - Ciclo reprodutivo de Pinus sp. - hypnea.botany.uwc.ac.za/.../ sporic8.htm 

 

Nas Angiospermas, os órgãos de reprodução não estão mais reunidos em estróbilos, 

mas sim em flores. Os estames representam os microsporófilos e os ovários, os 

macrosporófilos. As angiospermas apresentam uma redução acentuada do megagametófito, 

denominado saco embrionário. 

O saco embrionário é formado a partir de uma tétrade de macrósporos originados por 

meiose, dos quais três degeneram e apenas um continua o seu desenvolvimento, dividindo-

se por três vezes seguidas, dando origem a oito núcleos. Três núcleos agrupam-se próximo 

à micrópila, formando o aparato oosférico (duas sinérgides laterais e uma oosfera central); 

outros Três núcleos migram para a extremidade oposta, constituindo antípodas e no centro 

do saco embrionário instalam-se os dois núcleos restantes, denominados núcleos polares 

da célula média. O conjunto formado pelo saco embrionário, mais os dois tegumentos 

característicos desse grupo, formam o óvulo.  

Os micrósporos que darão origem aos grãos de pólen são formados no interior das 

anteras, que podem abrir-se por fendas ou poros para liberá-los, quando esses estão 

maduros. Ao atingir o estigma os grãos de pólen germinam, produzindo o tubo polínico que 

cresce através do estilete até o ovário, atravessa a micrópila do óvulo e lança em seu 

interior os dois núcleos espermáticos. Um deles se funde com a oosfera, originando o 

zigoto e a outra se une aos núcleos polares, formando um tecido triplóide (3n), o 

endosperma que, freqüentemente, acumula grandes quantidades de reservas nutritivas. O 
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embrião é formado após sucessivas divisões mitóticas a partir do zigoto, nutrindo-se do 

endosperma. O óvulo dará origem à semente e o ovário ao fruto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo reprodutivo das angiospermas - www.efn.uncor.edu/.../ intrbiol/evolflo.htm 


